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Bc. Jindřich Woytela Hlavní budova vlakového nádraží. Brno, 2018. 63 s., 504 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. David Bečkovský, Ph.D.  



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 9. 1. 2018  

   Bc. Jindřich Woytela 
autor práce  

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 9. 1. 2018  

   Bc. Jindřich Woytela 
autor práce  

 



 Rád bych poděkoval Ing. DavidU Bečkovskému, Ph.D. za velmi 

vstřícný přístup, trpělivost a spoustu cenných rad, které mi poskytl během 

zpracování diplomové práce.  

Dále bych chtěl poděkovat firmě StoraEnso a Schüco za odborné 

konzultace a poskytnuté materiály. Také děkuji svým rodičům, přítelkyni a 

kamarádům za jejich pomoc a trpělivost. 

V Brně dne 10.01.2018 

  

                                                               ……………………………………….. 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                         Jindřich Woytela 



OBSAH 

1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

3. Závěr 

4. Seznam použitých zdrojů 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

6. Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Úvod 

 

Předmětem mé diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace pro 

provádění stavby hlavní budovy vlakového nádraží. Navrhovaný objekt se nachází v klidné ve 

středová části města Kuřim. Toto téma bylo vybráno z důvodu zájmu vlaky a vlaková nádraží. 

 Cílem práce bylo navrhnout budovu, která uspokojí potřeby cestujících, návštěvníků, 

České dráhy a SŽDC. Dále také navrhnout takovou dispozici objektu, která bude umožňovat 

snadné užívání jak personálu, tak návštěvníkům objektu. Navrhnout originální budovu 

z architektonického hlediska, která však nebude narušovat okolní zástavbu města. Vyřešit 

návrh stavby tak, aby byla splněna všechny požadavky a kritéria příslušných norem a 

předpisů.  

 Diplomová práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, kde bylo 

řešeno dispoziční uspořádání objektu. Na část situační, kde bylo řešeno umístění budovy na 

pozemek a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Část architektonicko – stavební 

řeší skutečné návrhy materiálových a konstrukčních provedení. Ty se odvíjely od přípravných 

a studijních prací. Součástí práce je také požární řešení stavby a stavební fyzika. Poslední 

složku tvoří statické posouzení části objektu. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o  stavbě 

Název stavby:   HLAVNÍ BUDOVA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ 

Místo stavby:   Parcela č. 1199 a 1196, stavební parcela 1996, Kuřim 664 34  

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

SŽDC, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:  Bc. Jindřich Woytela, Lánská 803, Červený Kotelec 549 41 

Zodpovědný projektant: Ing. xxx , Šikovná 54 , Brno, 603 00 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární bezpečnost 

staveb, akustiku a betonové konstrukce, č. autorizace ČKAIT-xx 

Projektování částí PD:  A, B, C, D1.1, D1.2, D1.3 

 Zpracoval:   Bc. Jindřich Woytela, Lánská 803, Červený Kotelec 549 41 

 Zodpovědný projektant: Ing. xxx , Šikovná 54, Brno, 603 00 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární bezpečnost 

staveb, akustiku a betonové konstrukce, č. autorizace ČKAIT-xx 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

• Architektonická studie objektu 

• Územní plán obce Kuřim 

• Fyzické zaměření parcely 

• Vyjádření správce sítí – dle PD na rekonstrukci objektu 

• Orientační mapy radonového indexu 

• Údaje z katastru nemovitostí 

• Stavebně – technický průzkum 

• Fotodokumentace pozemku 

• Satelitní snímky pozemku 

• Projektová dokumentace na rekonstrukci výpravní budovy 

• Konzultace s uživateli a správci budov 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Tato stavba je navržena v zastavěném území obce Kuřim. Na parcele stojí stávající 

výpravní budova k vlakovému nádraží a je navržena její demolice zbudování nové 

stavby. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu drah. Tato stavba zasahuje a nijak nenarušuje 

tyto zóny a respektuje okolní zástavbu. 

c) Údaje o odtokových poměrech  

Dešťové vody ze střech zpevněných ploch budou svedeny do dešťové kanalizace viz. 

situace. Navržené řešení plně respektuje stávající odtokové poměry a jejich ovlivnění 

stavebním záměrem je minimální. Je navržena nádrž na dešťovou vodu. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Dle platného územního plánu je parcela 1196 určena jako zastavěná plocha a nádvoří. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním plánem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Neřeší se. 

f) Údaje o dodržení požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném znění.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace předkládaná ke správnímu řízení je v souladu s požadavky 

dotčených orgánů zapracovaných do projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavební záměr nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Návrh řešení nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

    (podle katastru nemovitostí) 

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1196, k.ú. Kuřim 

Tab. 1 – Pozemky dotčené stavbou 

k.ú. Karlov pod Pradědem 

Parc. č. 

/ objekt 

Výměra 

(m2) 

Druh pozemku 

/ stavby 

Ochrana 

ZPF - BPEJ 

Vlastník pozemku / stavby 

Parcely katastru nemovitostí 

1196 1026 Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1  
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Tab. 2 – Sousední pozemky 

k.ú. Frýdlant 

Parc.č. 

/ objekt 

Výměra 

(m2) 

Druh pozemku 

/ stavby 

Ochrana 

ZPF - BPEJ 

Vlastník pozemku / stavby 

Parcely katastru nemovitostí 

375 7927 Ostatní 

komunikace 
- Město Kuřim, Jungmanova 

968/75Kuřim 

 

 

 

 

1199 23424  Ostatní plocha - Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1  

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu hlavní budovy vlakového nádraží. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je bude využívána jako objekt výpravní budovy, obchod, restaurace, kavárna a 

zázemí pro České dráhy a SŽDC.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba neleží v chráněném území. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o 

stavbu pozemní komunikace, veřejného prostranství, stavbu občanského vybavení, 

společných prostor. Dle §2 vyhl. č. 398/2009 Sb. tak je požadováno splnění podmínek 

této vyhlášky. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace předkládaná ke správnímu řízení je v souladu s požadavky 

dotčených orgánů a s požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Objekt obsahuje různé části.  

Část obchodu určená pro menší obchod pro cestující. Vestibul, který je určen pro 

průchod cestujících a umožňuje možnost zastavení u kavárny a fresh baru. V budově 

je také část určená pro obsluhu výpravní budovy a chodu nádraží. Je zde umístěna 

odpočinková místnost pro řidiče taxi a bus. Je také navrženo parkoviště pro cestující. 

Zastavěná plocha objektem:     893,8 m2 

Obestavěný prostor objektem:  4328,9 m3  

Zpevněné plochy:   cca 2500 m2 

Počet osob: maximálně 366 osob 

   i) Základní bilance stavby 

Elektrická energie – není součástí projektové dokumentace 

Plyn – není součástí projektové dokumentace 

Voda – není součástí projektové dokumentace 

Splaškové vody – není součástí projektové dokumentace 

Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, bude 
stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v příslušných technických 
zprávách těchto profesí, které nejsou součástí projektové dokumentace. 

 
Dešťová voda bude svedena ze zelené ploché střechy pomocí svodů do dešťové 

kanalizace a přes záchytnou nádrž. 
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Hospodaření s dešťovou vodou:  

Tab. 3 – Bilance dešťových vod (ČSN 75 9010) 

Odvodňovaná plocha dle ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod) 

 

6.2.2. Odvodňovaná plocha 

 

kde Ai ...  Půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu, v m2 

ψi …   Součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu 

určitého druhu  

n …   Počet odvodňovaných ploch určitého druhu 

 

Odvodňovaná plocha A (m2) ψ (-) Ared (m2) 

Střecha  893,8 1,0 893,8 

Zpevněné plochy 2500 0,8 2000 

Celkem 2893,8 

 Množství odtokové vody v l/s podle ČSN EN 752 (Odvodňovací systémy vně budov)  

Pro posouzení možnosti likvidace atmosférických srážek se vychází z výpočtových postupů  

a navrhovaných dešťů ČSN EN 752 

     

Intenzita 

krátkodobých 

dešťů v dané 

lokalitě 

q15 = 180 l/s.ha 

 

Jedná se o intenzitu krátkodobých dešťů v trvání 

srážky 15 minut a periodicitě 0,5 (1x za 2 roky) 

   

 

 

 

 

 

i

n

i

ired AA 
1
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Pro výpočet množství srážkových vod při přívalovém dešti byl použit výpočet podle 

ČSN EN 752: 

Q = S . q15 . Ψ kde: Q … je průtok dešťových vod (l/s) 

  S … je odvodňovaná plocha (ha) 

  q15 ... je přívalový déšť (l.s/ha) 

  Ψ … je součinitel odtoku podle tab. 3 ČSN 75 6101 

Q = S . q15 . Ψ = 0,0,8398. 180 . 1,0 + 0,2 . 180 . 0,8 = 2,89 m3/s = 26,01 m3/15minut 

 

Produkované množství a druhy odpadů:  

Tab. 4 – Odpady vzniklé při užívání stavby 

Kód Kategor

ie 

Název Odhad 

množství 

20  Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 

20 03  Ostatní komunální odpady  

20 03 01 - Směsný komunální odpad 10000 kg/rok 

 
 

Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech specializovanou firmou. Dále 

bude produkován biologicky rozložitelný odpad z fresh baru, který bude skladován v 

uzavíratelných nádobách uvnitř budovy a bude v intervalu 1 dne dle charakteru odvážen k 

dalšímu využití či k likvidaci. 

Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Požadavky 

řazena do kategorie B – úsporná budova. Dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické  

áročnosti budov ve znění pozdějších předpisů (PENB), je budova řazena do kategorie B – 

úsporná budova. 
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j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby: květen 2018 

Ukončení stavby: listopad 2019 

Členění na etapy: není 

 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad nákladů činí: 41 289 000 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Celý objekt řešen jako SO 01 – Hlavní budova vlakového nádraží 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek z parcel č. 1996 se nachází v k.ú. Kuřim. Okolní zástavba je běžná. 

Pozemek je nepravidelného podlouhlého tvaru nejvíce připomínající obdélník. Jeho 

podélná strana je orientována na sever a jih. Pozemek ještě tvoří výběžeky 

obdélníkového charakteru na jihu. K pozemku přiléhá komunikace II. třídy. Z ostatních 

stran přiléhají k pozemku okolní pozemky SŽDC – nástupiště a koleje a z jižní strany 

pozemku města - komunikace. Na pozemku se nachází výpravní budova, nástupiště, sklad 

(je v plánu rekonstrukce na půjčovnu kol) a komunikace. V přilehlé komunikaci jsou 

vedeny inženýrské sítě. Srážková voda na tomto pozemku je přirozeně vsakována, ze 

střech je svedena do nádrže a pak do jednotné kanalizace. Není problém napojení na 

dopravní infrastrukturu. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum staveniště byl proveden a zaznamenám do samostatné přílohy, 

která není součástí této PD. Dle průzkumu se jedná o nesoudržnou propustnou zeminu 

S2-SP s tabulkovou únosností Rdt = 250 kPa. Hydrogeologický průzkum byl zhotoven a 

zapsán do samostatné přílohy, která není přílohou této PD. Hladina spodní vody se 

pohybuje okolo 10 m. Stavebně historický průzkum byl zhotoven a zapsán do samostatné 

přílohy, která není přílohou této PD. Dle orientační radonové mapy je radonový index 

nízký. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu drah. Tato stavba zasahuje a nijak nenarušuje 
tyto zóny a respektuje okolní zástavbu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území  

Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Řešení likvidace dešťových vod 
je řešeno pomocí svodů napojených na dešťovou kanalizaci přes záchytnou nádrž. 
Podrobnější řešení v PD. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je požadavek na demolici stávající dosloužilé výpravní budovy, není řešením této PD. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasně/trvale)  

Není kladen tento požadavek. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno napřímo, kdy hned od vstupů 

objektu vede několik schodišť na veřejný chodník. Napojení pro automobily je pomocí 

pozemník komunikace III. Třídy s dostatečnou šířkou.  

Stavba bude též napojena na technickou infrastrukturu. Technická infrastruktura je 

vedena buď pod silnicí, nebo při jejím okraji.  

 

• Vodovodní sítě  

• Kanalizační sítě  

• Plynovodní středotlaké sítě (budova nebude připojena) 

• Sítě elektrického vedení  

• Teplovodní potrubí  

• Sdělovací kabely 

 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné, časové, podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou v době 
projektové dokumentace odhaleny. 

B.2 Celkový popis stavby 

A.1.1 Účel užívání stavby, základní principy funkčních jednotek 

Tento objekt bude sloužit pro provoz hlavního vlakového nádraží – výpravní budova, 

obchod, kavárna, zázemí, odpočinková místnost taxi a bus. Náplní stavby bude sloužit 

uživatelům pro odjezdy a příjezdy vlakových i autobusových spojů díky přilehlému 

autobusovému nádraží, budova bude také sloužit pro menší nákupy a lehké občerstvení. 

Bude určena pro obsluhu nádraží a také pro odpočinek řidičů taxi a bus. 

V hlavním případě odbavení cestujících a řízení vlakového nádraží, druhotně jako 

odpočinkové zařízení, které zprostředkovává odpočinek řidičům. Také jako stravovací 

zařízení (fresh bar a kavárna). 

Část obchodu určená pro menší obchod pro cestující. Vestibul, který je určen pro 

průchod cestujících a umožňuje možnost zastavení u kavárny a fresh baru. V budově 

je také část určená pro obsluhu výpravní budovy a chodu nádraží. Je zde umístěna 

odpočinková místnost pro řidiče taxi a bus. Je také navrženo parkoviště pro cestující. 
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Zastavěná plocha objektem:     893,8 m2 

Obestavěný prostor objektem:  4328,9 m3  

Zpevněné plochy:   cca 2500 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Tento objekt je situován v centrální části obce Kuřim s běžnou zastaveností. Dle 

regulačního plánu účel budovy splňoval tyto plány. Na tuto stavbu se nevztahuje žádný 

regulativ, který by stavbu omezoval, ale i tak byla navržena s ohledem na stávající 

zástavbu. 

Objekt je situován cca do středu jižní části pozemku 1199 a to přímo na parcelu 1196 

(stávající objekt VB) s prosklenou fasádou na jižní straněobsahující vstupní dveře. 

Parkoviště a chodníky zaujímají prostor před objektem a napravo od objektu. Vpravo od 

objektu se nachází zásobovací prostor, který je napojen na nově budovanou komunikaci. 

Objekt má 2 nadzemní podlaží. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení   

Objekt je řešen jako soubor různých částí, který dávají kompletní tvar nepravidelného 

obdélníku s výběžkem v jižní části. Střešní konstrukce je zelená plochá střecha a sahá nad 

hlavní části objektu do výšky 8,2 m. Objekt je částečně podsklepený. Co se týče fasád, 

byla volena jednoduchá provětrávaná fasáda RUUKKI corten design, které dominuje 

systematické rozmístění oken a tvoří originální kompaktní celek. Tmavé oplechování 

parapetů a konstrukcí střechy je sladěno do šedivé barvy.  Budova je doplněna o 

přístřešek nad prvním nástupištěm. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o dvoupodlažní objekt se třemi plochými střechami ve dvou různých 

výškových úrovních. Dispoziční náplň objektu tvoří prostory pro veřejnost, obchod, zázemí 

ČD a obsluhu objektu včetně vlakového nádraží. 

Hlavní vstup do objektu je řešen z jižní části. Do objektu je několik vstupů a to z 

podchodu vedoucího k nástupištím, z prvního nástupiště a ze zmiňované jižní strany, kde je 

více vstupů v prosklené fasádě. Do zázemí ČD (Českách drah) se vchází z 1. nástupiště – 

severní strany. Na východní straně je také vstup do samostatné jednotky, která slouží pro 

odpočinek řidičů taxi služby a autobusů. 

V levé části objektu se nachází obchod se zázemím, sprchou s WC a skladem. 

Následuje průchod s chodbou umožňující co nejjednodušší průchod na nástupiště (prostor 

pro průchod přijíždějících cestujících) a do vestibulu. Ve vestibulu se nachází velký otevřený 

prostor, kde je umístěno občerstvení a kavárna s posezením. Posezení je také na galerii v 
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2.NP do které se dostane po otevřeném schodišti z vestibulu. Z vestibulu je vstup do 

hygienického zázemí, kde je technická místnost, úklidová místnost a WC pro muže a ženy. Z 

vestibulu je vstup do informací, které mají vlastní zázemí, sprchu a WC. Také je vstup z 

vestibulu do prodejny lístků. Do zázemí ČD se dostaneme ze severní strany. V Zázemí ČD se 

nachází chodba, zázemí, kancelář, sklad, Sprcha a WC, stavědlová ústředna + 

akumulátorovna, kabelové + sdělovací zařízení, technologická místnost +dílna a řídící 

místnost. Z východní strany objektu je vstup do zázemí Taxi + Bus, kde je zádveří, sprcha s 

WC a odpočinková místnost s kuchyní. 

Příjezd na pozemek je řešen asfaltovou veřejnou silnicí. 

V objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá budova je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, včetně hygienického zázemí dle vyhlášky č. 298/2009 sb. O 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní část má bezbariérový vstup, dále také jsou sníženy nájezdů chodníků. Je jim 

vyhrazenýo 2 parkovacích míst s odpovídajícími rozměry. Komunikační prostory jsou 

navrženy pro bezbariérový přístup osob. Vertikální komunikace jsou řešeny pomocí 

schodišťových ramp pro vozíčkáře nebo výtahu v případě přístupu na nástupiště.  

Prosklené dveřní i okenní výplně budou ve výšce 800 mm a 1400 mm označeny 

kontrastními nálepkami nebo gravírováním, které bude kontrastní k pozadí. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků ani zaměstnanců stavby. 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a 

vyhláškami dle ČSN  74 3305. Zasklení výplní otvorů na chodbách a v místě pohybu veřejnosti 

je navrženo z vrstveného bezpečnostního skla. Keramické podlahové krytiny budou 

vykazovat příslušnou třídu protiskluznosti dle ČSN 74 4505 Podlahy a to min. R10 se 

součinitelem smykového tření za mokra μ ≥ 0,5 a v případě schodišť μ ≥ 0,5 + tgα. V rámci 

celého objektu budou instalovány příslušné bezpečnostní tabulky a nápisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní částěčně podsklepený objekt tvaru nepravidelného 

obdélníku. Objekt je založen na železobetonových základových pasech a patkách pod  

BSH sloupy viz. PD. Následně bude vylita podkladní betonová mazanina tl. 800 mm a 

pak železobetonová deska tl. 250 mm, která slouží pro kotvení stěn. Hydroizolace 

řešena jako povlaková z SBS modifikovaného pásu bodově nataveného.  
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Nad 1.NP se nachází dřevěný strop z CLT panelů s výškami a rozměry dle PD. 

Výška CLT panelu je 160mm. Stěnový nosný systém v 1. NP a 2 .NP je z CLT panelů 

firmy Stora Enso v různých tloušťkách. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukcí jsou dřevěné CLT 

panely. Spodní konstrukci tvoří Fermacell záklop. Jako tepelně izolační vrstva je 

použita dřevovláknitá izolace vkládaná na panely v celkové výšce 240. Následně 

hydroizolace a vegetační vrstva s drenáží pro zadržení a odtok přebytečné vody. 

Konstrukce stavby několik prvků (klempířské, zámečnické, …). Dále okenní otvory 

hliníkové z trojskla. 

Celková výška budovy je +8,22 m.  

b) konstrukční řešení a materiálové řešení 

Zemní a přípravné práce 

Je nutné vytěžit rýhy dle geodetického zaměření a vymezení. Tato zemina se uskladní 

na pozemku v místě deponie a bude se používat pro další úpravy. Rýha pro liniový pas okolo 

celého obvodu zamýšlené budovy do požadované nezámrzné hloubky. Okolní zemina 

nepotřebuje pažení, jen svahování terénu v poměru 1:0,5. Rozměry výkopových prací jsou 

patrny z výkresů základové konstrukce a řezů. 

Základová spára musí být chráněna vůči rozmočení a rozbřednutí. Hladina podzemní 

vody se nevyskytuje v okolí stavby jelikož sahá do 10 m pod zemský povrch. Stavba tedy není 

ohrožena ani tlakovou vodou. 

Základy 

Základy jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Je tedy nutné vytvořit 

podkladní betonové vrstvy pro liniové pasy. Rozměry pasů jsou stanoveny na šířku 400 mm. 

Na pasech jsou v místě podchodu vytvořeny krčky ze ztraceného bednění. Jsou zhotoveny 

z tvárnic 400x250x250 mm. Ty jsou zmonolitněny spolu s tyčovou výztuží tak, aby byly dobře 

provázány s pasy a deskou i stropem.  Železobetonová monolitická deska je tloušťky 250 

mm. Je vyztužená kari sítěmi s oky 10 cm na 10 cm. Základová konstrukce je zhotovena 

z betonu C16/20 a oceli B 420. V základech jsou uvažovány prostupy pro dešťovou kanalizaci, 

které jsou základem vedeny pomocí metody trubka v trubce. Pod základové pasy je též 

vložen zemnič ústící ze střešních konstrukcí. Všechny betonové konstrukce je nutné 

důkladně hutnit podkladními vibrátory. 

Svislé nosné konstrukce 

Skladba obvodových stěn – Fermacell 13 mm, CLT panel Stora-Enso 120 mm (nosná 

konstrukce stěn), Homatherm HDP Standart 120 mm, Homatherm Energie Plus Massive 80 

mm, Dörken Fassade plus, vzduchová mezera (Ruukki), pohledové desky (Cor-ten design). 
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Napojování CLT panelů na BSH nosníky bude prováděno pomocí vrtů dostatečné 

dimenze. Spoje CLT panelů budou utěsněny těsnícími páskami. 

Svisle nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné stěny jsou tvořeny také CLT panely Stora-Enso. V určitých částech 

mají obklad z Fermacell desek, v některých místech je ponecháno pohledové dřevo v 

interiéru. Jsou také doplněny o instalační předstěny, které jsou zde umístěny i pro zlepšení 

akustických vlastností příček. Příčky jsou vzájemně kotveny vruty k sobě a také k obvodovým 

CLT panelům a BSH nosníkům. 

Předstěny na WC a koupelnách jsou zhotoveny z SDK desek na nosném roštu z CW 

profilu. Mezi sloupky je vyplněna minerální akustickou vlnou. 

Vodorovné konstrukce 

Strop ve vestibulu určený pro galerii je tvořen CLT L5s panely tl. 160 mm, které jsou 

podepřeny ocelovými nosníky a průvlaky (IPE, HEB). Návrh proveden dle tabulek výrobce. 

Strop nad podchodem je tvořen ŽB monolitickými deskami vyztuženými v jednom 

směru. ŽB stropní deska je plynulým pokračováním základové betonové desky. Tloušťka je 

250mm a byl použit beton C25/30 a ocel B550 B. Jsou zde také umístěny podpůrné průvlaky 

o výšce 250 a 440 mm. Návrh je nutnost staticky posoudit autorizovanou osobou. 

Železobeton bude vyléván do systémového celoplošného bednění a bude řádně hutněn.  

Ve výkresech jsou zahrnuty otvorvy a prostupy konstrukcí.  

Některé místnosti v objektu budou mít sádrokartonové podhledy pro skrytí rozvodů. 

Budou zhotoveny jako závěsné, které budou kotveny do stropní – střešní CLT konstrukce. 

Nutné překontrolování okrajových detailů a nutné použití skelných pásek a následné 

dotmelení. 

Schodišťové konstrukce a rampy 

Schodiště ve vestibulu je řešeno jako dvou ramenné s jednou mezipodestou ve tvaru 

L. Je kombinací 2× ocelových schodnic a dřevěných schodů vsazených mezi tyto dvě 

schodnice. Maximální výška stupně činí 150mm dle příslušné normy. Schodiště je opatřeno 

zábradlím s skleněnou výplní z bezpečnostního skla. 

U podchodu jsou vždy dvě ramena po dvou kusech. Jsou ze železobetonu, 

monolitické, vylévané na stavbě. Nejdříve se vytvoří deska a poté se dodatečně budou 

betonovat schodnice. Schodiště bude vyrobeno z betonu C20/25 a oceli B550 B. Schodiště 

bude budováno současně se zdivem. Konstrukce bude mít vetknuté podesty do přilehlých 

nosných stěn. Schodiště bude uloženo na zbudovaný základový pas. 

Schodiště je opatřeno zábradelními madly. Nášlapná vrstva schodiště je tvořena 

keramickou dlažbou. 
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Střešní konstrukce  

Hlavní střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha.  

Střecha je položena na BSH nosníky. Skladbu střechy tvoří Fermacell 15 mm (místy 

pohledové CLT), CLT panel Stora-Enso 160 mm, Daco-ksd-n-si, Homatherm HDP Protec 

2×120 mm, Icolep, Graviflex, Filtek, Dek RNSO, suchomilné rostliny – nešířící požár Broof t3. 

Nosnými prvky jsou dřevěné CLT panely 160mm. Na střechu budou dopravovány 

pomocí jeřábové techniky. Osazovány budou pomocí kotevních vrutů a úhelníků do BSH 

nosníků a bočních stěn CLT.  

Hydroizolace 

Izolace spodní stavby bude provedena z hydroizolace SBS modifikovaného asfaltového 

pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 2x tl. 4 mm. Ta bude notována bodově 

k penetrovanému podkladu. Je nutné, aby byla hydroizolace vytažena na svislé konstrukce 

suterénních stěn, kde je chráněna nopovou folií a geotextilií. Je nutné při přechodu na 

svislou konstrukci vytvořit zpětný spoj. Všechny prostupy izolací musí být dokonale utěsněny 

dle typových detailů výrobce hydroizolačního systému. 

U střešních konstrukcí bude použita izolace z SBS modifikovaného asfaltu do 

vegetačních střech a podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás. 

Hydroizolační stěrky jsou umístěny tam, kde je výrazná vlhkost, tzn. v koupelnách, 
umývárnách.  
 Tepelné izolace 

Hlavní střecha obsahuje tepelnou izolaci tvořenou dřevovláknitými deskami v tl. 240 

mm. Bude překrytá vrchní hydroizolací a vegetační vrstvou.  

Podlahy, které jsou v kontaktu se zeminou obsahují tepelnou izolaci z EPS 150 

grafitových dílců, která je určená pro konstrukce podlah.  

Izolace obvodových stěn je tvořena také dřevovláknitými deskami o celkové tloušťce 

200 mm. 

Okna a dveře 

Všechna okna jsou navržena jako hliníková Schüco AWS 90 BS.SI+ s izolačním 
trojsklem, v místě informací u prosklené fasády umístěno protipožární okno Schüco ADS 80 
FR 30 s protipožární odolností certifikovanou výrobcem EI 30, tento typ okna a dveří je 
umístěn i do obchodu směrem do průchodu/podchodu. Prosklená jižní stěna z hliníkových 
oken Schüco Façade FWS 50 SI GREEN. Vstupní dveře hliníkové Schüco ADS 90 PL.SI. 

Dveře a okna, která dobíhají až k podlaze jsou osazena na blok tepelného izolantu 
compactfoam a řádně ukotvena. 

Součástí výrobní dokumentace vnějších otvorových prvků bude statický návrh 
kotvení, vč. nákresu rozmístění kotvících bodů. Připojovací spáru je nutné po celém obvodu 
prvku utěsnit. 
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Úpravy povrchů – vnější 

Na objektu jsou použity jen dvě úpravy povrchů. V 1NP je to omítka Baumit MPA 35 L 

bílé barvy včetně podkladních vrstev provedená na nosnou konstrukci. Ve 2NP bude tato 

omítka doplněná o dřevěnou provětrávanou fasádu ze sibiřského modřínu. Opláštění čel 

vazníků bude řešeno jako provětrávané obití prkny ze sibiřského modřínu.  

Úprava vnitřních povrchů 

Vnitřní úprava stěn bude tvořena sádrovláknitými deskami Fermacell Greenline tl. 12,5 

mm. Na nich bude povrchová malba Primalex Plus. V hygienických prostorách bude 

keramický obklad RAKO. Některé stěny zůstanou pohledové CLT panely, které budou natřené 

voskovým olejem (s pigmentem i bez pigmentu). 

Podlahové konstrukce jsou v tomto objektu z nášlapné vrstvy korkové dlaždice, které 

budou v kancelářích, řídící místnosti a odpočinkových místnostech. Dále dlažby, které budou 

v místnostech, kde je namáhání vlhkostí a vodou.  Všechny podlahy budou ukončeny 

rohovou lištou dle PD. 

Stropní konstrukce budou v některých místnostech skryty pod závěsné podhledy 

sádrovláknité, které budou zbroušeny, přetmeleny, a nakonec budou provedeny malby.. 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky viz.  – Výpis klempířských prvků. Na stavbě jsou používány 

titanzinkové plechy. Většina plechů na střešní kci je kotvena pomocí příponek. Ostatní 

konstrukce jsou buď šroubovány nebo lepeny k podkladu.   

Zámečnické práce 

Jedná se hlavně o kotvící prvky použité na stavbě, záchytný systém kotvení osob, madla 

pro ZTP a také stínění oken pro lepší tepelnou stabilitu. 

 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Chodníky jsou projektovány jako pochozí, tudíž neslouží pro stavění vozidel. Šíře 

chodníků je 1500 mm což splňuje normu. Je tvořen dlažbou Best chodníková, která je 

ukládána do pískového lože a vrstvy kameniva. Bude zhotoveno parkoviště dle projektové 

dokumentace dodavatele.  Kolem objektu budou vytvořeny okapové chodníky. 

Po dokončení stavby budou provedené terénní a sadové úpravy kolem objektu 

rozprostřením přebývající zeminy.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena v souladu s §9 vyhl. č. 268/2009 Sb. Mechanická odolnost a stabilita 
a dodržuje normové předpisy. 

Navržené materiály a konstrukce bezpečně vyhoví předpokládaným zatížením a vlivům, 
které se mohou běžně při provádění i užívání této stavby vyskytnout. Konstrukce jsou 
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navrženy tak, aby zatížení na ně působící nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Voda 

Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno v jižní části pomocí 

navrtávacího pasu se šoupátkem a zemní teleskopickou soustavou. 

Od vytvořeného připojovacího bodu bude zhotovena přípojka a vedena přes 

vodoměrnou šachtu. Vodovodní přípojka bude vedena 1,6 m pod upraveným volným 

terénem. Vodoměrná šachta je navržena kruhového půdorysu betonovém 

samonosném provedení. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od 

vodoměrné šachty bude přípojka dovedena k jižní fasádě. Je nutné prostup pečlivě 

utěsnit kolem potrubí. Materiálem podzemních potrubních rozvodů je HDPE 100. 

Materiálem interiérových rozvodů je plastové PPR potrubí. Ohřev vody je zajištěn 

pomocí bojlerů.  

 

Kanalizace splašková 

V okolí je je jednotná kanalizační síť. Kanalizační potrubí bude vedeno pod 

základovými pasy v chráničkách. Bude napojeno na stávající kanalizační síť. 

 

 Kanalizace dešťová 

 Bude zajišťovat odvod dešťové vody ze střech a také pozemních komunikací. 

Ze střech bude odváděna pomocí střešních svodů a napojena na stávající kanalizaci 

jednotkou kanalizaci přes zadržovací nádrž. Dešťová voda stékající po pozemních 

komunikacích parkoviště bude spádována do žlabů a následně dopravována do 

betonového spadiště, ze kterého bude napojeno na hlavní větev kanalizace.  

  

 Plyn  

Na hranici se nachází vedení plynu, ale objekt na něj nebude napojen. 
 

 
Vytápění 
Bude realizováno pomocí vysokoteplotních sálavých panelů napojených na 

elektrické vedení z veřejné sítě a také na fotovoltaické panely, které jsou umístěny na 
střeše objektu. V menších celcích objektu (obchod, taxi + ČD, informace) bude 
umístěno také tepelné čerpadlo, kdy venkovní jednotka bude na střeše objektu. 
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Vzduchotechnika 
Vzduchotechnické jednotky budou umístěny na střeše objektu a budou určeny 

hlavně pro výměnu vzduchu a rekuperaci. 

Chlazení 
Chlazení nebude potřeba, ale z důvodu zajištění uživatelského komfortu bude 

do VZT jednotek umístěn chladící díl. 

Elektroinstalace 
Přípojka bude realizována napojením na elektrickou síť. Na hranici pozemku 

bude vystavěna pojistková skříň, který bude obsahovat i elektroměrový rozvaděč. 

Objekt je nutné uzemnit z hlediska bezpečnosti a ochrany proti blesku. Bude 

tak učiněno vložením zemniče do základové konstrukce a propojením s horní 

konstrukcí ochrany proti blesku. Nouzové světla budou napojena na UPS jednotku. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

N1.02 

101 OBCHOD 36,79 

50,01 
102 ZÁZEMÍ 3,10 

103 WC + SPRCHA 5,02 

104 SKLAD 5,10 

N1.02 

119 INFORMACE 35,42 

48,24 120 ZÁZEMÍ INFORMACE 6,51 

121 WC + SPRCHA 6,31 

N1.01 

105 PRŮCHOD 7,99 

750,20 

106 CHODBA 30,59 

107 VESTIBUL 196,70 

108 POSEZENÍ KE KAVÁRNĚ 44,24 

109.1 SKLAD 5,08 

109.2 KAVÁRNA 13,98 

109.3 FRESHBAR 13,98 

110 CHODBA 15,61 

111 TECHNICKÁ MÍSTNOST 9,90 

112 PŘEDSÍŇ ŽENY 6,29 

113 WC ŽENY 19,66 

114 PŘEDSÍŇ MUŽI 6,28 

115 WC MUŽI 22,84 

116 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 9,56 

117 WC + SPRCHA 5,78 

118 PRODEJNA LÍSTKŮ 38,62 

122 CHODBA ČD 8,00 
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123 ZÁZEMÍ ČD 13,44 

124 KANCELÁŘ ČD 11,59 

125 SPRCHA ČD 6,61 

126 WC ČD 3,33 

127 STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA + AKUMULÁTOROVNA 45,54 

128 ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST ČD 28,80 

129 KABELOVÉ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 19,18 

130 TECHNOLOGICKÁ M. + DÍLNA 16,46 

131 ZÁDVEŘÍ (T+B) 6,10 

132 WC + SPRCHA (T+B) 6,70 

133 ODPOČINKOVÁ M. + KUCHYNĚ (T+B) 28,29 

201 POSEZENÍ KE KAVÁRNĚ 109,06 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požárně bezpečnosti 

Viz požárně bezpečnostní řešení objektu. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Dílčí konstrukce vyhoví normovým požadavkům, a proto nejsou žádné požadavky ani 

úpravy na zvýšení požární odolnosti daných prvků. Podrobný výpis a výpočet viz. D.1.3. – 

Požárně bezpečnostní řešení - zpráva, které je přílohou této dokumentace. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Osoby unikající z 2.NP jsou nuceni unikat po jednom schodišti, kdy se pak v 1.NP 

můžou rozdělit do několika směrů. V 1.NP se na únik napojí další unikající osoby. Směr 

úniku je přes vestibul na volné prostranství.  

Ostatní části budovy mají vstup (přímý nebo přes další místnosti na volné 

prostranství). 

Šířky únikových cest a dveří vyhoví požadavkům normy. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečného prostoru 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemek vlastníka nebo na veřejné městské 

pozemky, tudíž nehrozí nesplnění normy, ani objekt samotný se nenachází v požárně 

nebezpečném prostoru jiného objektu, viz. D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, které je 

přílohou této dokumentace. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

Ve vzdálenosti 30 m od objektu se nachází zapuštěný hydrant, tudíž je požadavek 

splněn. 
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V objektu jsou navržena 2 odběrná místa v 1NP. Jsou vybaveny hadicovým systémem 

DN 25 s tvarově stálou hadicí, viz. D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, které je přílohou 

této dokumentace. 

g) Zhodnocení možnosti provedení hasičského zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Pozemní komunikace se nachází před vstupními dveřmi do objektu, tudíž není třeba 

zřizovat zvláštní opatření. 

Objekt má výšku h = 0 m, tudíž není potřeba navrhovat vnější zásahové cesty. 

Navrhovaná stavba je menší než 12 metrů, nemusí se tedy zřizovat ani nástupní 
plochy. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná, 
vzduchotechnická zařízení) s funkcí při požáru 

Veškerá rozvodná potrubí budou splňovat protipožární požadavky. VZT potrubí bude 
ve zdech a šachtách požárních úseků osazeno protipožárními klapkami se servopohonem 
pro zamezení šíření případného požáru vně požární úsek. Ostatní rozvody (plyn, voda, 
topení, el. rozvody) budou na prostupu požárně dělícími konstrukcemi opatřeny 
požárními ucpávkami. 

 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

V objektu bude instalována elektronická požární signalizace prvního stupně 

s ústřednou v kanceláři ČD. Ta bude doplněna o DPS (zařízení dálkového přenosu) na 

místo, odkud bude veden a koordinován hasičský zásah. 

Rozmístění a počty hasičských přístrojů viz. D1.3.01 – Požárně bezpečnostní řešení, 

které je přílohou této dokumentace. 

j) Rozsah a rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

V objektu jsou požadovány rozmístění značek se směrem úniku tam, kde se mění 

směr úniku nebo dochází ke křížení jednotlivých komunikací. Vždy na zřetelné místo. 

Dále se rozmísťují tam, kde není vidět východ. Dále budou zřetelně označeny důležité 

prvky jako jsou hasící přístroje, uzávěry plynu, vody a vypínač energie (hlavní). 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Kritéria tepelně technického hodnocení jsou následující. Musí být splněn součinitel 

prostupu tepla dílčími obalovými konstrukcemi a současně musí být splněn i průměrný 

součinitel prostupu tepla obálkou budovy dle platných norem ČSN 73 0540–2:2011 

+Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Toto je obsahem složky č.6 – 

Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy byl pro daný objekt stanoven 

pomocí programu Ztráty, jenž přiřadil budovu do kategorie B – úsporná budova. Dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů, 

byla budova zařazena do kategorie B – úsporná budova. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů  

Tyto zdroje využívají v objektu jen vzduchotechnické jednotky, které jsou vybaveny 

rekuperacemi, které získávají energii z odpadního tepla. Jejich účinnost se pohybuje 

okolo 90 %. Na střeše jsou umístěny také fotovoltaické panely, kdy jejich vyrobená 

elektrická energie je použita na chod objektu a přebytečná půjde do sítě. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Novostavba je navržena v souladu s hygienickými limity a požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. 

Pro kanceláře a odpočinkovou místnost jsou slněny limity hluku v chráněných 

vnitřních prostorech stavby. Stejně tak jsou splněny i limity hluku pro chráněné vnější 

prostory stavby.  

Požadavky z hlediska denního osvětlení byly splněny sdruženým osvětlením pro dané 

zrakové kategorie pro místnost úklidová místnost a zázemí. Požadavku na denní osvětlení 

kancelář vyhověla. Všechny tyto informace a posudky jsou rozvedeny v příloze č.6 – 

Stavební fyzika. 

Z hlediska větrání budou limity splněny díky vzduchotechnickým jednotkám a díky 

otevíravým částem oken. Vzduchotechnické jednotky zaručí dostatečnou výměnu 

vzduchu v místnostech. 

Zásobování vodou bude zaručeno napojením na přilehlou vodovodní síť. 

Splašková voda bude odváděna do kanalizační sítě pomocí nově zbudované přípojky. 

Dešťová voda ze střech bude vedena pomocí nově zbudované přípojky do jednotné 

kanalizace přes záchytnou nádrž.  

Stavba je chráněna jak proti radonu, tak proti vlhkostem pomocí hydroizolace na 

základové desce a přilehlých stěnách. Nedojde tedy ke špatnému mikroklimatu a růstu 

plísní uvnitř budovy. 

Stavba nebude vykazovat hluk, vibrace ani prašnost, pokud ano tak jen v limitních 

mezích. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Po prozkoumání orientační mapy radonového indexu lokality a po konzultaci 

s místními projektanty byl stanoven radonový index pozemku jako nízký Dle ČSN 73 0601 

je dostatečné protiradonové opatření provedení všech kontaktních konstrukcí: Nízký 

radonový index stavby – dostatečnou ochranu proti radonu tvoří provedení všech 

kontaktních konstrukcí s celistvou povlakovou hydroizolací s vodotěsnými spoji a 

prostupy. 

 

b) Ochrana proti bludným proudům 
Na stavbu jsou kladeny požadavky na ochranu proti bludným proudům, které můžou 

vzniknout díky přilehlé železnici. Ochrana není součástí této PD a bude řešit specialistou 
dle normy ČSN 33 2000-5-52.  

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Na stavbu jsou kladeny požadavky na ochranu proti technické seizmicitě, které 
můžou vzniknout z přilehlé dopravy – bus, železnice. Ochrana není součástí této PD a 
bude řešena specialistou dle normy ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou 
seizmicitou a jejich odezva. 

 
d) Ochrana před hlukem 

Charakter stavby vyžaduje řešení ochrany před hlukem. Stavba je umístěna v lokalitě 

zvýšených hluků od dopravy (železnice, silnice). Hluk z dopravy, bude eliminován 

použitím kvalitních okenních profilů a použitím trojskel s vyšším indexem vzduchové 

neprůzvučnosti Rw. Díky tomuto opatření není potřeba řešit speciální ochranu. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v povodňové ani záplavové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Ve východní části budou napojeny nově zbudované přípojky sítí technické 

infrastruktury. Přípojky elektrické energie budou připojeny přes hlavní rozvaděč 

elektrické energie. Voda bude připojena přes vodoměrnou šachtu s vodoměrem. 

• Přípojka elektrické energie a pojistná skříň s rozvaděčem  

• Vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou  

• Přípojka kanalizace včetně revizní šachty 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Tyto hodnot budou stanoveny projektantem TZI. Jsou již obsahem výkresu C2 – 
Koordinační situační výkres. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Na pozemku bude zbudované pouze parkoviště, na které bude vjezd a výjezd na 

stávající komunikaci. 

Chodníky budou zhotoveny jako komunikační prostor pro chodce o šířce 1,5 m, čímž 

splňuje požadavky normy. 

Stezky pro cyklisty nebyly uvažovány. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek a jeho nově budovaná obslužná komunikace bude napojena na přilehlou 

dopravní komunikaci pomocí jednoho výjezdu/vjezdu. 

c) Doprava v klidu  

Z §20 odst. 5 bod a) vyhl. č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

vyplývá, že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění 

odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 

umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování 

místních komunikací. 

Výpočet odstavných a parkovacích stání nebyl stanoven podle výpočtu ČSN 73 6110 

„Projektování místních komunikací“ (leden 2006, změna Z1 únor 2010) kap. 14. při 

splnění příslušných paragrafů vyhlášky č. 268/209Sb „O obecných technických 

požadavcích na výstavbu“, §5, odst.2. Budova hlavního nádraží nespadá do kategorií 

uvedených v tabulce 34. Parkovací stání byla navrhnuta dle kap. 14.1.17 – dle zjištěných 

podmínek přímo na stavbě a od správce budovy – vyčíslení individuální. 

Nově vybudované parkoviště bude obsahovat dostatečný počet míst a místa pro 
hendikepované.  

d) Pěší a cyklisté 

Jsou vybudovány chodníky pro pěší, před celou jižní fasádou pro snadný 
přístup ze všech stran a bylo vytvořeno pobytové schodiště. Na jižní straně je také 
rampa pro bezbariérový vstup.  

Cyklostezky nebyly řešeny. Přístup na pozemek je velmi snadný bez větších 
překážek. 

B.5 Řešení vegetace a související terénní úpravy 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních činností bude pozemek dorovnán do požadovaného tvaru 

vytěženou zeminou a travními drny. Je nutné vyspádovat terén od objektu tak, aby 
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nedocházelo ke shromažďování povrchové vody v blízkosti objektu. Objekt bude 

ohraničen od terénu okapovým chodníčkem.  

b) Použité vegetační prvky 

Budou použité klasické sadové úpravy terénu, jenž nejsou obsahem této projektové 

dokumentace. Je nutné dbát na to, aby nebyly vkládány předměty nebo zeleň, která by 

mohla vadit ve výhledu při výjezdu na přilehlou komunikaci a v žádném případě nesmí 

narušit rozhledový trojúhelník, což by bylo v rozporu s normou. 

c) Biotechnická řešení 

Nejsou řešeny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá zásadní dopad na životní prostředí. Splašková voda bude odváděna do 

kanalizační sítě pomocí kanalizace. Dešťová voda do stejné jednotné kanalizace. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin, živočichů apod.), zachování ekologických funkcí v krajině 

  Stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu. Zachová všechny důležité funkce. 

V okolí se nenacházejí žádné památné stromy ani chránění živočichové. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Navrhovaná stavba vyžaduje toto posouzení a není součástí této projektové 
dokumentace. Je potřeba proto zpracovat samostatný projekt pověřenou osobou. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanoveny žádná ochranná pásma ani pásma bezpečnostní. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavební práce jsou potřeba média vody a elektřiny. Z důvodu velkého odběru je 

nutno zbudovat samostatné dočasné přípojky. Tyto média budou odebírány z nově 

budovaných přípojek. Voda bude připojena přes vodoměrnou šachtu a elektřina bude 

připojena ve sloupku společného hlavního uzávěru plynu a pojistková skříň. 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen podle časového harmonogramu, která 

není součástí této dokumentace, tak aby bylo zamezeno znehodnocování materiálu 

klimatickými vlivy před zabudováním. Co se týče skladování materiálu, budou vždy 

skladovány na suchých a pevných podkladech nebo v uzavřených místnostech, pokud to 

charakter materiálu bude vyžadovat. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu výstavby bude staveniště dočasně odvodněno a příjezdová cesty upraveny 

tak aby nedocházelo k znečišťování vozovky. 

c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno prostřednictvím prostoru parkoviště. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby bude mít jistý vliv na okolní stavby a pozemky. Zvláště vlivem, 

hluku, vibrací a prašností. Tyto hodnoty budou ale v určitých limitech nařízení vlády. 

Prašnosti budou minimalizovány vhodnými opatřeními.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Je kladen důraz na ochranu okolí staveniště z důvodu umístění stavby v centru města 

a nacházející se obytné zástavby, autobusového a vlakového nádraží. Je potřeba provést 

demolici stávajícího objektu (není součástí a řešením této PD) a také zajištění dočasných 

unimo buněk pro prodej jízdenek a chod nádraží. Také bude muset být zajištěno řízení 

vlakových spojů další unimo buňkou. Toto vše bude řešeno v koordinaci staveniště 

pověřenou osobou. 

f) Maximální zábory staveniště 

Nebude proveden žádný zábor. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 
likvidace 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních 
pracích. 
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Tab. 5 – Odpady vzniklé při výstavbě 

Kód Kategorie Název Poznámk

a 

17  Stavební a demoliční odpady (včetně 

vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01  Beton  

17 01 02  Cihly  

17 02  Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 
 

17 04  Kovy (včetně slitin)  

17 04 05  Železo a ocel  

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

 

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 

 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

 

 

Odpady ze stavby budou rozděleny na využitelné a nevyužitelné. Přednostně bude 

řešena jejich regenerace, recyklace případně jiné využití. Nevyužitelné zbytky odpadů vzniklé 

při provádění stavby budou rozděleny dle druhu a materiálu a uskladněny na řízené skládce. 

Uložení vzniklého odpadu ze stavby doloží investor platným dokladem o uložení odpadů na 

řízené skládce. Bude-li se jednat o stavební, resp. demoliční odpady, je nutné je podle 

zákona o odpadech a podle plánu odpadového hospodářství kraje nabídnout nejméně ze 75 

% k recyklaci. Pálení odpadů (např. papírové a igelitové obaly) se může provádět pouze 

v zařízeních k tomu určených podle §12 odst. 2 zákona o odpadech, nikoliv na volném 

ohništi. 
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Odpady budou vkládány do přistavených kontejnerů.  
 
Při stavbě nebudou vznikat emise, které by ohrožovaly okolní objekty a nebude 

překračovat ani emise z přilehlé dopravní infrastruktury. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na deponie nebo přísun zemin 
 

Zemní práce budou započaty odstraněním zbytků z demolice. Následně se 

bude pokračováat v hloubení základových rýh. Všechna zemina bude použita na další 

úpravy terénu, které vyvolají zejména parkoviště a úpravy terénu.  

Veškerá vytěžená zemina bude uschovávány na parcele. Zvlášť travní trsy a 

zvlášť ostatní zeminy.  

Budou dováženy jen štěrkodrtě pro vytvoření podkladů chodníků a drenážních 

vrstev. Budou na stavbu dováženy dle potřeby a spotřeby. 

Sejmuté travní trsy: 560,6 m3 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je nutno dbát na to, aby nedocházelo k žádným porušením předpisů a 

norem o ochraně životního prostředí. Při stavebních pracích budou používány 

certifikované materiály vhodné a povolené pro dané použití. Při provádění stavebních 

prací nesmí dojít ke znečištění vody a půdy závadnými látkami, např. ropnými. Používané 

mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. 

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry. Odpady vzniklé ze 

stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Před kolaudací, resp. užíváním stavby 

budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů 

příslušnému odboru ŽP. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Na stavbě budou pracovníky dodržovány 

bezpečnostní předpisy ve stavebnictví dle zákona. č 309/2006Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. Zejména je nutné dodržovat požadavky 

stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o 

podmínkách ochrany zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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k přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 

a ve fázi realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje 

stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10, zák. č. 309/2006Sb.). 

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou budovy bude dotčena stávající budova vlakového nádraží a bude tak 

muset být zajištěna bezbariérovost pro správný chod nádraží. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Výjezdy ze stavby budou doplněny o značky Pozor výjezd ze stavby. A také značka o 

možnosti znečištění komunikace. Náklady na čištění komunikace bude hradit investor. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Je potřeba řešit provoz zdemolované výpravní budovy – výdej jízdenek, chod nádraží, 
řízení vlakového provozu. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena jako jeden celek. V první fázi budou provedeny zemní práce 

za pomocí techniky, poté se se objekt vytýčí a provedou se základy a následuje 

technologická přestávka. Následně budou umístěny nosné sloupy a pak panelové stěny. 

Následně proveden strop a střecha posledního podlaží. Následně budou provedeny 

veškeré práce PSV dle technologického předpisu (příčky, výplně otvorů, pohledové desky, 

malby, podlahy, fasády atd.). Při provádění budou dodržovány obecně známé 

technologické postupy a postupy dané výrobci materiálů a zařízení. 
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1 D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

1.1.1 Účel objektu 

Tento objekt bude sloužit pro provoz hlavního vlakového nádraží – výpravní budova, 

obchod, kavárna, zázemí, odpočinková místnost taxi a bus. Náplní stavby bude sloužit 

uživatelům pro odjezdy a příjezdy vlakových i autobusových spojů díky přilehlému 

autobusovému nádraží, budova bude také sloužit pro menší nákupy a lehké občerstvení. 

Bude určena pro obsluhu nádraží a také pro odpočinek řidičů taxi a bus. 

1.1.2 Funkční náplň 

V hlavním případě odbavení cestujících a řízení vlakového nádraží, druhotně jako 

odpočinkové zařízení, které zprostředkovává odpočinek řidičům. Také jako stravovací 

zařízení (fresh bar a kavárna). 

1.1.3 Kapacitní údaje 

Objekt obsahuje různé části. Část obchodu je kapacitně určena pro 26 osob z toho dvě 

osoby tvoří personál. Část informací je tvořena pro 25 osob z toho jedna osoba tvoří 

personál. Vestibul, posezení s freshbarem a kavárnou a místnosti pro chod nádraží je určeno 

pro 309 osob z toho 16 osob pro chod těchto prostor. Návrh počtu osob vychází z PBŘS. 

Zastavěná plocha objektem:     893,8 m2 

Obestavěný prostor objektem:  4328,9 m3  

Zpevněné plochy:   cca 2500 m2 

Počet osob: maximálně 366 osob 

1.2 Architektonické, materiálové a výtvarné řešení, dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

1.2.1 Architektonické, materiálové a výtvarné řešení 

Objekt je řešen jako soubor různých částí, který dávají kompletní tvar nepravidelného 

obdélníku s výběžkem v jižní části. Střešní konstrukce je zelená plochá střecha a sahá nad 

hlavní části objektu do výšky 8,2 m. Objekt je částečně podsklepený. Co se týče fasád, 

byla volena jednoduchá provětrávaná fasáda RUUKKI corten design, které dominuje 

systematické rozmístění oken a tvoří originální kompaktní celek. Tmavé oplechování 

parapetů a konstrukcí střechy je sladěno do šedivé barvy.  Budova je doplněna o 

přístřešek nad prvním nástupištěm. 
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1.2.2 Dispoziční řešení 

Jedná se o dvoupodlažní objekt se třemi plochými střechami ve dvou různých 

výškových úrovních. Dispoziční náplň objektu tvoří prostory pro veřejnost, obchod, zázemí 

ČD a obsluhu objektu včetně vlakového nádraží. 

Hlavní vstup do objektu je řešen z jižní části. Do objektu je několik vstupů a to z 

podchodu vedoucího k nástupištím, z prvního nástupiště a ze zmiňované jižní strany, kde je 

více vstupů v prosklené fasádě. Do zázemí ČD (Českách drah) se vchází z 1. nástupiště – 

severní strany. Na východní straně je také vstup do samostatné jednotky, která slouží pro 

odpočinek řidičů taxi služby a autobusů. 

V levé části objektu se nachází obchod se zázemím, sprchou s WC a skladem. 

Následuje průchod s chodbou umožňující co nejjednodušší průchod na nástupiště (prostor 

pro průchod přijíždějících cestujících) a do vestibulu. Ve vestibulu se nachází velký otevřený 

prostor, kde je umístěno občerstvení a kavárna s posezením. Posezení je také na galerii v 

2.NP do které se dostane po otevřeném schodišti z vestibulu. Z vestibulu je vstup do 

hygienického zázemí, kde je technická místnost, úklidová místnost a WC pro muže a ženy. Z 

vestibulu je vstup do informací, které mají vlastní zázemí, sprchu a WC. Také je vstup z 

vestibulu do prodejny lístků. Do zázemí ČD se dostaneme ze severní strany. V Zázemí ČD se 

nachází chodba, zázemí, kancelář, sklad, Sprcha a WC, stavědlová ústředna + 

akumulátorovna, kabelové + sdělovací zařízení, technologická místnost +dílna a řídící 

místnost. Z východní strany objektu je vstup do zázemí Taxi + Bus, kde je zádveří, sprcha s 

WC a odpočinková místnost s kuchyní. 

1.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Celá budova je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, včetně hygienického zázemí dle vyhlášky č. 298/2009 sb. O 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní část má bezbariérový vstup, dále také jsou sníženy nájezdů chodníků. Je jim 

vyhrazeno 2 parkovacích míst s odpovídacími rozměry. Všechny komunikační prostory jsou 

navrženy pro bezbariérový přístup osob. Vertikální komunikace jsou řešeny pomocí výtahu.  

 Prosklené dveřní i okenní výplně budou ve výšce 800 mm a 1400 mm označeny 

kontrastními nálepkami nebo gravírováním, které bude kontrastní k pozadí. 

1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1.3.1 Provozní řešení 

Objekt obsahuje několik provozů, které jsou dostatečně odděleny s možností kontroly 

pohybu návštěvníků / cestujících a personálu.  
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Část obchodu se nachází přímo při odchodu z nástupiště a umožňuje tak rychlý nákup 

drobných věcí do domácnosti. Pro odjíždějící cestující slouží pro nákup drobného občerstvení 

na cestu. 

Část výpravní budovy umožňuje nákup jízdenek ať už přímo u okénka, nebo přes 

automat. Je zde také prostor pro lavice, které umožňují posazení a čekání na vlak/bus. Také 

je zde možnost si posedět u kavárny a freshbaru nebo vystoupat na otevřené druhé patro a 

mít tak větší soukromí. Z nádraží tak bude společensky funkční prostor určený i pro delší 

čekání na spoje. 

Část informací má přímý vstup z prostranství i z vestibulu a poskytne tak hned novým 

návštěvníkům města potřebné informace. 

Část zázemí ČD tvoří samostatně funkční celek pro provoz a správu nádraží a budovy. 

Část určená pro odpočinek taxi a bus řidičů funguje zcela samostatně a je zde i 

prostor pro lehnutí si a občerstvení. 

1.3.2 Technologie výroby 

Tato budova není výrobní. 

1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

1.4.1 Zemní a přípravné práce 

Před začátkem stavebních prací bude provedena demolice stávajícího objektu. 

Následně odkrytí zbytků z demolice a potom výkopy základů. Tato vykopaná zemina bude po 

dobu stavby deponována na pozemku a po dokončení stavby bude použita pro terénní a 

sadové účely. 

Výkopové práce 

Je nutné vytěžit rýhy dle geodetického zaměření a vymezení. Tato zemina se uskladní 

na pozemku v místě deponie a bude se používat pro další úpravy. Rýha pro liniový pas okolo 

celého obvodu zamýšlené budovy do požadované nezámrzné hloubky. Okolní zemina 

nepotřebuje pažení, jen svahování terénu v poměru 1:0,5. Rozměry výkopových prací jsou 

patrny z výkresů základové konstrukce a řezů. 

Základová spára musí být chráněna vůči rozmočení a rozbřednutí. Hladina podzemní 

vody se nevyskytuje v okolí stavby jelikož sahá do 10 m pod zemský povrch. Stavba tedy není 

ohrožena ani tlakovou vodou. 

Násypy 

Budou k tomuto účelu použity kubatury vytěžených zemin. Bude také po demolici 

zasypán a zhutněn stávající suterén budovy. Okapové chodníky okolo domu budou 

vydlážděny betonovou dlažbou. Chodníky budou uloženy do pískového lože tl. 30 mm pod 
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kterým bude uloženo hutněné kamenivo o mocnosti 120 mm. Složení vozovky nebylo 

řešením mé diplomové práce a bude zhotoveno dle projektové dokumentace zodpovědného 

projektanta. 

1.4.2 Základy 

Základy jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Je tedy nutné vytvořit 

podkladní betonové vrstvy pro liniové pasy. Rozměry pasů jsou stanoveny na šířku 400 mm. 

Na pasech jsou v místě podchodu vytvořeny krčky ze ztraceného bednění. Jsou zhotoveny 

z tvárnic 400x250x250 mm. Ty jsou zmonolitněny spolu s tyčovou výztuží tak, aby byly dobře 

provázány s pasy a deskou i stropem.  Železobetonová monolitická deska je tloušťky 250 

mm. Je vyztužená kari sítěmi s oky 10 cm na 10 cm. Základová konstrukce je zhotovena 

z betonu C16/20 a oceli B 420. V základech jsou uvažovány prostupy pro dešťovou kanalizaci, 

které jsou základem vedeny pomocí metody trubka v trubce. Pod základové pasy je též 

vložen zemnič ústící ze střešních konstrukcí. Všechny betonové konstrukce je nutné 

důkladně hutnit podkladními vibrátory.  

V základové konstrukci jsou vyhotoveny otvory a prostupy, které se musí 

zkonzultovat se statikem. 

 Ostatní rozměry a výkres provedení základových pasů viz. výkres D1.1.01 – Základy.  

1.4.3 Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce 

Skladba obvodových stěn – Fermacell 13 mm, CLT panel Stora-Enso 120 mm (nosná 

konstrukce stěn), Homatherm HDP Standart 120 mm, Homatherm Energie Plus Massive 80 

mm, Dörken Fassade plus, vzduchová mezera (Ruukki), pohledové desky (Cor-ten design). 

Napojování CLT panelů na BSH nosníky bude prováděno pomocí vrtů dostatečné 

dimenze. Spoje CLT panelů budou utěsněny těsnícími páskami. 

Nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné stěny jsou tvořeny také CLT panely Stora-Enso. V určitých částech 

mají obklad z Fermacell desek, v některých místech je ponecháno pohledové dřevo v 

interiéru. Jsou také doplněny o instalační předstěny, které jsou zde umístěny i pro zlepšení 

akustických vlastností příček. Příčky jsou vzájemně kotveny vruty k sobě a také k obvodovým 

CLT panelům a BSH nosníkům. 

Předstěny na WC a koupelnách jsou zhotoveny z SDK desek na nosném roštu z CW 

profilu. Mezi sloupky je vyplněna minerální akustickou vlnou. 
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1.4.4 Vodorovné konstrukce 

Strop ve vestibulu určený pro galerii je tvořen CLT L5s panely tl. 160 mm, které jsou 

podepřeny ocelovými nosníky a průvlaky (IPE, HEB). Návrh proveden dle tabulek výrobce. 

Strop nad podchodem je tvořen ŽB monolitickými deskami vyztuženými v jednom 

směru. ŽB stropní deska je plynulým pokračováním základové betonové desky. Tloušťka je 

250mm a byl použit beton C25/30 a ocel B550 B. Jsou zde také umístěny podpůrné průvlaky 

o výšce 250 a 440 mm. Návrh je nutnost staticky posoudit autorizovanou osobou. 

Železobeton bude vyléván do systémového celoplošného bednění a bude řádně hutněn.  

Ve výkresech jsou zahrnuty otvorvy a prostupy konstrukcí.  

Některé místnosti v objektu budou mít sádrokartonové podhledy pro skrytí rozvodů. 

Budou zhotoveny jako závěsné, které budou kotveny do stropní – střešní CLT konstrukce. 

Nutné překontrolování okrajových detailů a nutné použití skelných pásek a následné 

dotmelení.  

1.4.5 Schodiště a rampy 

Schodiště ve vestibulu je řešeno jako dvou ramenné s jednou mezipodestou ve tvaru L. 

Je kombinací 2× ocelových schodnic a dřevěných schodů vsazených mezi tyto dvě schodnice. 

Maximální výška stupně činí 150 mm dle příslušné normy. Schodiště je opatřeno zábradlím s 

skleněnou výplní z bezpečnostního skla. 

U podchodu jsou vždy dvě ramena po dvou kusech. Jsou ze železobetonu, monolitické, 

vylévané na stavbě. Nejdříve se vytvoří deska a poté se dodatečně budou betonovat 

schodnice. Schodiště bude vyrobeno z betonu C20/25 a oceli B550 B. Schodiště bude 

budováno současně se zdivem. Konstrukce bude mít vetknuté podesty do přilehlých nosných 

stěn. Schodiště bude uloženo na zbudovaný základový pas. 

Schodiště je opatřeno zábradelními madly. Nášlapná vrstva schodiště je tvořena 

keramickou dlažbou. 

1.4.6 Střešní konstrukce 

Hlavní střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha.  

Střecha je položena na BSH nosníky. Skladbu střechy tvoří Fermacell 15 mm (místy 

pohledové CLT), CLT panel Stora-Enso 160 mm, Daco-ksd-n-si, Homatherm HDP Protec 

2×120 mm, Icolep, Graviflex, Filtek, Dek RNSO, suchomilné rostliny – nešířící požár Broof t3. 

Nosnými prvky jsou dřevěné CLT panely 160mm. Na střechu budou dopravovány 

pomocí jeřábové techniky. Osazovány budou pomocí kotevních vrutů a úhelníků do BSH 

nosníků a bočních stěn CLT. 
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1.4.7 Výplně otvorů 

Vnější okna a dveře 

Všechna okna jsou navržena jako hliníková Schüco AWS 90 BS.SI+ s izolačním 
trojsklem, v místě informací u prosklené fasády umístěno protipožární okno Schüco ADS 80 
FR 30 s protipožární odolností certifikovanou výrobcem EI 30, tento typ okna a dveří je 
umístěn i do obchodu směrem do průchodu/podchodu. Prosklená jižní stěna z hliníkových 
oken Schüco Façade FWS 50 SI GREEN. Vstupní dveře hliníkové Schüco ADS 90 PL.SI. 

Dveře a okna, která dobíhají až k podlaze jsou osazena na blok tepelného izolantu 
compactfoam a řádně ukotvena. 

Součástí výrobní dokumentace vnějších otvorových prvků bude statický návrh 
kotvení, vč. nákresu rozmístění kotvících bodů. Připojovací spáru je nutné po celém obvodu 
prvku utěsnit. 
 

Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře na hlavních komunikačních trasách budou většinou dvoukřídlé 

automaticky posuvné s prosklením a obložkovou ocelovou zárubní. Dveře požárních úseků 

budou řešeny jako protipožární viz složka D1.3. a  – Výpis výplní dveřních otvorů a zárubně. 

Ostatní dveře jsou firmy Sapeli, s obložkovými zárubněmi. Všechny bez zasklení. 

Jedná se o dřevotřískové dveře s úpravou dýha buk. Kování a ostatní prvky viz. – Výpis výplní 

dveřních otvorů. Zvláštní požadavky na úpravy dveří jsou obsažené též v této příloze. 

1.4.8 Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby 

Po prozkoumání orientační mapy radonového indexu lokality a po konzultaci s místními 
projektanty byl stanoven radonový index pozemku jako střední Dle ČSN 73 0601 je 
dostatečné protiradonové opatření provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti, což je stavební konstrukce výrazně omezující konvenci vzduchu a obsahující 
nejméně 1 vrstvu běžná hydroizolace s plynotěsně provedenými spoji a prostupy utěsněnými 
dle ČSN. 

 
Izolace spodní stavby bude provedena z hydroizolace SBS modifikovaného asfaltového 

pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 2x tl. 4 mm. Ta bude notována bodově 

k penetrovanému podkladu. Je nutné, aby byla hydroizolace vytažena na svislé konstrukce 

suterénních stěn, kde je chráněna nopovou folií a geotextilií. Je nutné při přechodu na 

svislou konstrukci vytvořit zpětný spoj. Všechny prostupy izolací musí být dokonale utěsněny 

dle typových detailů výrobce hydroizolačního systému. 

U střešních konstrukcí bude použita izolace z SBS modifikovaného asfaltu do 

vegetačních střech a podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás. 

Izolace střechy 
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Vrchní hydroizolace ve dvou vrstvách. U střešních konstrukcí bude použita izolace z SBS 

modifikovaného asfaltu do vegetačních střech a podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás. 

Spodní hydroizolace bude tvořena jednou vrstvou hydroizolace s vloženou hliníkovou 

vložkou 

Parozábrana 

Je řešena pomocí CLT panelů a proložením spár (alt. Přelepením spár) těsnícími 

proužky. 

Hydroizolační stěrky 

Jsou umístěny tam, kde je výrazná vlhkost, tzn. v koupelnách. V případě napojení stěrkové 
hydroizolace mezi podlahou a stěnou, v rozích a kolem podlahových vpustí, bude použito 
pogumovaných polyesterových pásek MAPEI Mapeband. Zejména se to týká místnosti sprch. 

1.4.9 Izolace tepelné 

Střechy 

Jako tepelní izolace bude použita izolace tvořená dřevovláknitými deskami v tl. 240 mm.  

Podlahy 

Podlahy, které jsou v kontaktu se zeminou obsahují tepelnou izolaci z EPS 150 

grafitových dílců, která je určená pro konstrukce podlah.  

1.4.10 Úpravy povrchů 

Vnější úpravy povrchů 

Na objektu jsou použity jen dvě úpravy povrchů. V 1NP je to omítka Baumit MPA 35 L 

bílé barvy včetně podkladních vrstev provedená na nosnou konstrukci. Ve 2NP bude tato 

omítka doplněná o dřevěnou provětrávanou fasádu ze sibiřského modřínu. Opláštění čel 

vazníků bude řešeno jako provětrávané obití prkny ze sibiřského modřínu.  

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní úprava stěn bude tvořena sádrovláknitými deskami Fermacell Greenline tl. 12,5 

mm. Na nich bude povrchová malba Primalex Plus. V hygienických prostorách bude 

keramický obklad RAKO. Některé stěny zůstanou pohledové CLT panely, které budou natřené 

voskovým olejem (s pigmentem i bez pigmentu). 

Podlahové konstrukce jsou v tomto objektu z nášlapné vrstvy korkové dlaždice, které 

budou v kancelářích, řídící místnosti a odpočinkových místnostech. Dále dlažby, které budou 

v místnostech, kde je namáhání vlhkostí a vodou.  Všechny podlahy budou ukončeny 

rohovou lištou dle PD. 

Stropní konstrukce budou v některých místnostech skryty pod závěsné podhledy 

sádrovláknité, které budou zbroušeny, přetmeleny, a nakonec budou provedeny malby. 
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Na keramickou dlažbu jsou kladeny požadavky z hlediska protiskluznosti dané 
normou ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení, normou ČSN 73 4130:2010 
Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, dále vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Z výše uvedených norem 
a právních předpisů vyplývají následující požadavky: 

  
Skluznost 
- součinitel smykového tření    μ ≥ 0,5 (veřejné stavby) 

 μ ≥ 0,5 +tgα (schodiště a rampy) 
- hodnota výkyvu kyvadla nejméně   ≥ 40 (veřejné stavby) 
- úhel skluzu      ≥ 10° (veřejné stavby) 

 ≥ 12° (chodby, převlékárny) 
 ≥ 18° (sprchy, umývárny) 
19 – 27° (kuchyně) 

Z tohoto posudku vyplývá že navržená dlažba s μ ≥ 0,6 vyhovuje požadavkům normy. 

Malby budou tvořit finální povrchovou úpravu většiny místností. Budou nanášeny 
válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva řidším nátěrem primalex plus a druhá hustším 
nátěrem na dokrytí veškerých nepřesností. Nutnost vysoké otěruodolnosti. 

1.4.11 Hrubé podlahy 

1. NP, 2.NP 

Podlahy jsou uvažovány jako těžké podlahy s tloušťkou anhydritové mazaniny 50 mm. 

Po obvodě bude konstrukce oddělena mirelonem o tloušťce 5-10 mm. 

Podlaha  v 2.NP bude tvořena z CLT panelů a na nic umístěných podlahových prvků 

feramcell s dřevovláknitou akustickou izolací. Po obvodě bude konstrukce oddělena 

mirelonem o tloušťce 5-10 mm. 

1.4.12 Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské prvky viz.  – Výpis klempířských prvků. Na stavbě jsou používány 

titanzinkové plechy. Většina plechů na střešní kci je kotvena pomocí příponek. Ostatní 

konstrukce jsou buď šroubovány nebo lepeny k podkladu.   

V rámci provádění jednotlivých konstrukcí je nutné dbát technologických předpisů 
dodavatele plechu především s ohledem na jednotlivé způsoby kotvení a dilatace plechů. 
Více viz výpis klempířských výrobků ve stavební části projektové dokumentace. 

 

1.4.13 Zámečnické konstrukce 

Jedná se hlavně o kotvící prvky použité na stavbě, záchytný systém kotvení osob, madla 

pro ZTP a také stínění oken pro lepší tepelnou stabilitu. 
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1.4.14 Ostatní konstrukce 

Jedná se o odvodňovací žlaby a podobně. 

1.4.15 Truhlářské výrobky 

Výrobky jako vnitřní parapety a ostatní konstrukce budou zhotovovány na míru 

v průběhu výstavby. Je nutné vždy měření. 

1.4.16 Větrání 

Je uvažováno větrání pomocí VZT jednotek s velmi účinnou rekuperací vzduchu. 

Větrání je také zajištěno pomocí otevíravých oken. 

1.4.17 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Zpevněné plochy dlážděné 

Chodníky jsou projektovány jako pochozí, tudíž neslouží pro stavění vozidel. Šíře 

chodníků je 1500 mm což splňuje normu. Je tvořen dlažbou Best chodníková, která je 

ukládána do pískového lože a vrstvy kameniva. Bude zhotoveno parkoviště dle projektové 

dokumentace dodavatele.  Kolem objektu budou vytvořeny okapové chodníky. 

 Chodníky jsou vyspádovány tak, aby se na nich nedržela dešťová voda viz. C 2 – 
koordinační situační výkres. 

Zpevněné plochy asfaltové 

Bude zhotovena dle projektové dokumentace dodavatele. Jedná se o parkoviště. 

Okapové chodníky 

Budou vytvořeny kolem obvodu budovy z důvodu lepší údržby terénu i objektu. Jedná 
se o ohraničující betonový obrubník uložený do betonového lože. Bude doplněný o 
betonovou dlažbu best chodníková do pískového a štěrkového lože. 

Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou provedené terénní a sadové úpravy kolem objektu 
rozprostřením přebývající zeminy. 

1.5 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků ani zaměstnanců stavby. 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a 

vyhláškami. 
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1.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

1.6.1 Tepelná technika 

Tab. 1 – Součinitele prostupu tepla U pro obalové konstrukce 

Ozn. Konstrukce U[W/m2k] UN[W/m2k] Upas,20[W/m2k] Vyhodnocení 
01 Obvodová stěna 0,248 0,3 0,18-0,12 Vyhovuje 
02 Podlaha 1.NP 0,177 0,45 0,22-0,15 Vyhovuje 
03 Jednoplášťová plochá s. 0,186 0,24 0,15-0,10 Vyhovuje 

 

Pozn.: Vypočtené hodnoty oken, teplotní faktory a nejnižší povrchové teploty viz. č.6 – 

Stavební fyzika 

1.6.2 Tepelná technika 

Z hlediska osvětlení, činitele denní osvětlenosti byla počítána a posouzena 

v programu WDLS místnost kanceláře. Výpočty jsou shrnuty v příloze P8 složka č.6 - Stavební 

fyzika. Jedná se o osvětlení bočními okenními otvory obvodových. 

Z hlediska denního osvětlení jsou pro objekt nádraží kladeny požadavky pouze na 

prostory kanceláře – výdejna jízdenek. Kdy kancelář je zařazena do IV třídy zrakové činnosti a 

při bočním denním osvětlení musí být hodnota minimálního činitele denní osvětlenosti 

Dmin,N = 1,5%. Dále rovnoměrnost denního osvětlení nemá být nižší než 0,2.  

Z hlediska proslunění a oslunění nejsou žádné požadavky dle Vyhl. č. 268/2009 Sb. 

Hodnoty činitele denní osvětlenosti jsou stanoveny v denních místnostech dle ČSN 73 0580-3 

v pravidelné síti kontrolních bodů na vodorovné srovnávací rovině ve výšce 850 mm nad 

podlahou. Síť je tvořena body, rozdělenými v pravidelných roztečích. Okrajové body jsou 

atypicky umístěny 0,5m od obvodových stěn místnosti viz příloha G. Síť je tvořena body o 

rozteči 0,5×0,5m. 

Pro místnost kanceláře vychází součinitel denní osvětlenosti:  

Stěna: vypočtené hodnoty 3 m od stěny – 0,9 a 1,0. 

Normová hodnota: min 0,7  

Průměr ze dvou bodů: min 0,9  

Vyhodnocení: vyhovuje 

Požadavek normy je nutnost vyhovění alespoň jedné z celkového množství 

posuzovaných stěn. Požadavek je splněn -> vyhovuje 
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1.6.3 Akustika stavby, ochrana proti hlukům a vibracím 

Hygienických limity hluku v chráněných vnitřních prostorech stavby a v chráněných 

venkovních prostorech stavby budou splněny. 

Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi jsou splněny 

Tab. 2 – posouzení zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi 

Hlučný 
prostor 

Konstrukce Jednotka Vypočtená 
hodnota 

Normový 
požadavek 

 
Hodnocení 

Prostor Taxi 
+ BUS 

 
Stěna 

 
R´w[dB] 

 
40 

 
37 

 
Vyhovuje 

 

Vyhodnocení zvukoizolačních požadavků obvodových plášťů a jeho částí při uvažování 
hluku dle hlukové mapy. 

 

 
Konstrukce 

 
Jednotka 

 
Vypočtená hodnota 

Stanovená hodnota z 
mapy 

 

Posouzení 
Obv. Stěna R´w[d

B] 
38 38 Vyhovuje 

 

Požadavky na zvukoizolační vlastnosti obalových konstrukcí vyhovují normě včetně 

oken. 

Posuzování prostorové akustiky vzhledem není řešením této dokumentace. Bude 

řešeno specialistou v samotné části. Na akustické vlastnosti s klade hlavně důraz ve 

vestibulu. 

Území není seizmicky aktivní ani poddolované. Vibrace hrozí z vlakové a autobusové 

dopravy v blízkosti budovy. Budova je dostatečně ztužena a tuhá. Proběhla také 

rekonstrukce nástupišť a kolejí. Ty budou nově lépe izolovány proti vibracím. 

Podrobné posouzení viz složka č.6 – Stavební fyzika. 

1.6.4 Zásady hospodaření s energiemi 

Požadavky, které jsou kladeny na stavbu z hlediska tepelné techniky a energetické 

vlastnosti vycházejí z ČSN 73 0540 a ČSN 73 0542. Stavba byla posuzována z hlediska její 

funkčnosti v procesu využívání po dobu jejího využívání. Dokladem je energetický štítek 

obálky budovy který je součástí složky č.6 - Stavební fyzika. 

1.6.5 Zásady hospodaření s energiemi 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vykazovány žádné negativní vlivy 

vnějšího prostředí pro ohrožení stavby. 
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1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou posuzovány dle pol. 1 – 11 Tab. 12 ČSN 

73 0802:2009 a ČSN 73 0833. Konkrétní požadavky na konstrukce viz. D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Všechny výrobky, skladby a práce je nutné provést se zvýšenou dbalostí a kvalitou, 
aby byla zaručena jejich životnost a prvotřídní funkčnost po dobu užívání stavby. 

1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

Nevyžaduje zvláštní řešení. 

1.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Zhotovitel je povinen vypracovat montážní dokumentaci pro výplně otvorů, kde jasně a 

stručně popíše osazování jednotlivých prvků a postup montáže. Dále pak také rozměry, 

otvírky a kování všech oken včetně barev. Součástí musí být i statický návrh kotvení otvorů. 

Zhotovitel vypracuje montážní dokumentaci pro všechny zábradelní prvky. 

Před výrobou prvků musí být předloženy dokumenty k odsouhlasení investorovi nebo 

jeho zástupci 

1.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných kcí a případných měření a zkoušek, 

pokud jsou požadavky nad rámec povinných stanovených normami 

Nejsou stanoveny žádné kontroly nad rámec stanovených normami. 

 



3 Závěr 

Výsledkem mé diplomové práce je všestranný návrh novostavby hlavní budovy 

vlakového nádraží v obci Kuřim v rozsahu pro provádění stavby. Záměrem mé práce bylo 

vystihnout vizuální i technickou stránku návrhu budovy. Dále navrhnout dispozici objektu 

tak, aby byla co nejvíce funkční pro personál i návštěvníky budovy.  

Konečná verze návrhu se od podkladů a studijních prací liší jen drobně. Byl zachován 

smýšlený vzhled budovy, ale byl propracován více do hloubky. Tomu napomohlo řešení 

detailů dílčích konstrukcí. Dispoziční řešení oproti studijním pracím byl lehce pozměněno 

díky návrhu požárně bezpečnostního řešení. Změny se týkaly i nosných konstrukcí, zejména 

pak obvodových nosných stěn a nosnému rámu. Změnu vyvolalo zpracování specializace 

z dřevěných konstrukcí.  

Při vytváření mé diplomové práce jsem si ještě více osvojil dovednosti rýsování ve 

studentské verzi programu ArchiCAD 19 a Scia Engineer 17.1. Naučil jsem se lépe využívat 

vlastností materiálů a vhodně je zakomponovávat do stavebních konstrukcí. Zdokonalil jsem 

se ve vytváření detailů a řešení problémů, které se vyskytly po čas navrhování.  

Mnou vypracovaná diplomová práce zahrnuje technické zprávy, situační výkresy, 

výkresy stavebně konstrukčního řešení, výkresy architektonicko stavebního řešení, požárně 

bezpečnostní řešení, stavební fyziku a statické posouzení dřevěného rámu z BSH. Cíle zadání 

diplomové práce byly naplněny. Projektová dokumentace byla navržena tak, aby byl stavební 

záměr realizovatelný. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NP  nadzemní podlaží 
UT  upravený terén 
ŽB  železobeton 
PT  původní terén 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
XPS  extrudovaný polystyren 
TZB  technické zařízení budov 
vyhl.  vyhláška 
Sb.  sbírka 
Odst.  odstavec 
max.   maximální 
Tab.  tabulka 
Ai [m2]              plocha vrstvy konstrukce 
A [m2]  plocha vrstvy konstrukce 
di [m2]  tloušťka vrstvy [m2] 
 λi [W·m-1·K-1] součinitel tepelné vodivosti 

hc [m]  maximální výška v níž se mohou nacházet odpadávající části 
Spo [m2]  celkově otevřená požární plocha 
Sp [m2]   vymezená plocha 
l [m]   délka vymezené plochy 
h [m]  výška vymezené plochy 
d1[m]  odstupová vzdálenost 
Po [%]  procenta požárně otevřené plochy 
Ps [kg/m2]  požární zatížení stálé 
Pn[kg/m2]  požární zatížení nahodilé 
b   součinitel odvětrávání 
a   součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 
K   součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavých látek 
So [m2]  celková plocha otvorů  v konstrukcích 
S [m2]  půdorysná plocha požárního úseku 
hs [m]  světlá výška požárního úseku 
c   snižující součinitel požárně bezpečnostního opatření 
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D.1.2.d  Výpočet základů 
D.1.2.e  Návrh dimenze hlavního vtoku 
D.1.2.f  Návrh pojistného přepadu 
 
Složka č.5 - D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

   Požárně bezpečnostní řešení stavby - zpráva    
D 1.3.01  Půdorys 1. NP       M 1:50 
D 1.3.02  Půdorys 2. NP       M 1:50 
D 1.3.03  Situace       M 1:500 
 
Složka č.6 – Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky - zpráva 
 

PŘÍLOHA A - TEPLO 2017 
PŘÍLOHA B - AREA 2017 
PŘÍLOHA C - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVORY 
PŘÍLOHA D - SIMULACE 2017 ZIMA 
PŘÍLOHA E - SIMULACE 2017 LÉTO 
PŘÍLOHA F - ZTRÁTY 2017 
PŘÍLOHA G - WDLS 5.0 
PŘÍLOHA H - ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
PŘÍLOHA I - AKUSTIKA A VIBRACE 
PŘÍLOHA J - SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 

Složka č.7 – Specializace – statické posouzení 

STATICKÝ VÝPOČET 
PŘÍLOHA Č.1.1 - SCIA ENGINEER 
PŘÍLOHA Č.1.2 - SCIA ENGINEER - MAXIMÁLNÍ VNITŘNÍ SÍLY 
PŘÍLOHA Č.1.3. - SCIEA ENGINEER - MAXIMÁLNÍ PRŮHYB 



 

 


